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A LLE RL E I
KIJkovond
De kijkavond is weer voorbij. We hebben er allemaal hard voor
gewerkt en het was niet tevergeefs. Hartelijk dank voor TI
allemaal die zoveel b e langstelling heeft getoond. Wij vinden
het fijn, dat U er van genoten heeft en gaan weer vol goede
moed verder.

VA IKANTIE
De Paasvakantie begint o ~~. .~~
DONIl 2~ :'illAG 7 APRIL en op -,
îïîNSD~ 19 APRIL kOLlen \'le
\'leer op school.

DE JEUGD
We hebben op Ri j soord gelukkig geen last van provo ' s zoals
in Amsterdam, die de boel daar op stelten zetten en veel ver
nielen, maar helaas moet ik wel zeggen, dat er bepaalde jon
gens van de Lagere School zijn die al het mogelijke doen om
zoveel mogelijk te vernielen aan en om de school.
Mag ik een paar voorbeelden noemen?
Het net op onze zandbak kostte J 300,--, wij zlJn er zuinig
op, maar deze knapen lopen en trappen er op. De zandbaL zelf
ligt bezaaid met stenen, stukken glas, hout, kluiten modder
e.d. Zijn al de ramen van school weer gelapt (wat een werk
al die ruiten!) dan staan ze klaar, om de kluiten aarde er
tegen aan te gooien. Hebben we net het schoolplein geveegd?
Hij zijn hog niet binnen of ze staan al te gooien met zand en
stenen. staan er lege melkflesaen bij het hek, zij worden ka
pot gegooid tegen de muur. Gisteren ontdekten ..Ie dat beido
sloten van de hekjes vernield zijn. Gewoon doorgedraaid , maar
het moet allebei vernieuwd worden. Eén muurtje bij de voor
deur is van boven tot onder gebarsten, de stenen zijn er ge
woon uitgewrikt. En dat doen nu die jongetje3 van 6-12 jaar
v6ór en na schooltijd)
zelfs jongens die vorig jaar nog o~
onze school gingen. Dan spreken we nog niet eens van het pla
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gen dat onze kleuters vaak ondergaan ende scheldwoorden die
we vaak nageroepen krijgen. Misschien vraagt U zich af~ wat
hebben wij er mee te maken?
vel nu, ik 1Ili1 een beroep op U doen, vooral op die ouders,
die in de buurt van school wonen en die kinderen hebben die
zich vaak om de school ophouden. Wilt U ons helpen, dat dit
vernielen ophoudt? Als U in de buurt bent, wilt U dan ook
eens een kijkje nemen? Wilt U uw kinderen op het hart druk
ken, dat dit absoluut niet mag? \hj zijn allemaal trots op
deze mooie school en wij willen hem zo graag mooi houden,
Wij doen er zelf ook ani best op om binnen de school alles
keurig te houden en willen zo dolgraag dat dit vernielen een
einde krijgt! Mogen ~ij op U reke~en? Bij voorbaat onze har
telijke dank.
Juffr. Ronner.
=+=+=+;+=+;+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Wa t is tekenen eigenlij k ? Tekenen kan zijn :
a. een uitdrukkingsmiddel van gevoel, gedachte, wense n
of willen.
b. afbeelding van de werkelijkheid.
c. comr-mnicatier:üddel, dus een middel om in "contact H
te treden meteen of meerdere personen.
d. uitbeelding.
e. cetarsis - reiniging "Cvaak afreageren van onlustge
voelens).
Ve zien wel da t een tekening meèr kan zijn dan we vaak denken.

In de ontwikkeling van de kindertekening zien we twee perioden ,
1. krabbelperiode.
2 . schemaperiode.

3 à 4 jaar en deze
kunnen we weer in drie fasen onderscheiden wat " de bewe
ging' l betreft n.l.

1. De krabbelperiode duurt meestal tot

1. de beweging vanuit het schoudergewricht

fl verticaal
Clus.
2. de be\·,eging vanuit het el1ebooggewricht==:horizontaal.
3. de be''leging vanuit het polsgewricht ClX) ronde be1l1e ging.
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Eij een kind in de krabbelperiode gaat het niet om het re
sultaat. Het kind vindt h et alleen maar heerlijk om met een
po tlood over het papier te gaan.
2. De schemaperiode. In de krabbelperiode g aat het het kind
du s alleen nog maar om de beweging, terwijl in ele schema
peri ode het verstand gaat meespreken.
Zo lillnnen we bij v oorbeeld zien dat een kind tussen allerlei

krabbels i n ee n s een kopvoeter
~
heeft getekend. Dit
duidt dan meestal het einde aan van de krabbel periode.
Nu zal het kind zo langzamerhand dus meer voors t ellingen
gaan tekenen. Het is echter naar mijn mening duidelijk dat
o ok het voorstellings- of schema-tekenen een ontwikkeling
moet doormaken. Het zal dus niet zo zijn dat een k i n d de
ene dag krabbelt en de andere dag ineens een huis te k ent
met een hele mooie bloeQentuin eromheen,
bomen erbij en
ook n og een auto voor de deur. Het is U misschien wel eens op
gevallen dat een te k ening van Uw kind de ene keer met voorstel
lingen gevuld was, terwijl het de andere keer alleen maar een
blaadje was vol met kleuren. Dat kan waarschijnlijk betekenen
dat hij 0] een gegeven moment behoefte had om eens te experi
menteren
t de bladvulling betreft. Dat men alleen met ~:leu
ren ook een mooie bladvulling kan krijgen, ziet U \.;ad,rsc~üjn
lij k wel eens in Uw omgeving. Ik hoop dat U, zo U het nog niet
had, nu ook een beetje waarde leert hechten aan tekeningen va
Ui'; kinde re n .
Juffrouvr 1.1. de rlan.
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Dank U voor
Dank U voor
Dank U, dat
Bij U komen
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deze nieuwe morgen.
deze nieuwe dag.
ik met al mijn zorgen
mag.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem)
Die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
De Zoon van God is opgestaan.
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Als ge be<1j e

kenne}l_~

Randjes gevouwen, sluit d'oogjes nu,
I~I
Zacht klinkt ons bidden, Heiland tot U.
•
Lieve Heer Jezus, zO bidden wij ,
Zegen ons allen, blijf ons nabij.

Gapen, gapen, 't kindje mo et gaan
' t kindje moet naar bed toe gaan.
Ied'remorgen kraa it de haan.

Peter Hoeta~'-a ean
Eenk Dragt
Bram Lopi k
Paula IIollestein
Tonny van Hes

6 maart.
8 maart.

- 14 maart.
- 15 maa rt.
- 19 maart.

oals U vleet, is :let al weer Gauw PAASFEEST.
n daarmee in betrekking staat de paasvakantie.
Wij proberen altijd Om na de vakanties verschil
lende dingen zoals pl a kseldoekjes, poppenkleren
en verfschorten weer schoon te hebben.
Misschien zijn er onder U die een klein gedeelt e
voor Uw rekening "lilt nemen, Als dat zo is, wilt
U da n Uw kleuter even een briefje mee geven dat
het in orde is? Bij voorbaat hartelijk dank .

/

\

Juffrouw \'!. de !Vl an.

NIEUwS UIT K L AS 2
Allereerst onze jarigen deze maand. Dat waren i
Peter van Hal
2 maart
8 maart - Brammie Hooghart

5 jaar.
5 jaa r.
5

'5

maart - Wilto Dijkstra
17 maart - Paola Freling
19 maart - Frank Streefkerk

5

jaar.

5 jaar.
5 jaar.

0, wat zijn we allen b lij,
Er waren er vijf jarig in onze

Waarom zijn toch op het paasfeest •.• (op de wijs van : Waarheen
pelgrims waarheen gaat gij!)
Waarom zijn toch op het paastfeest, ook de kind'ren zo vol
vreugd?
Wel hebt Gij dan niet vernomen, wat reeds duizenden verheugd?
Hoe de Heer, bedekt met wonden, ook voor Uwen onze zonden
Ook voor Uwen onze zonden, stierf aan 't kruis op Golgotha
Ook voor Uvl en onze zonden, stierf aan 't kruis op Golgotha .
Naar \·mt heeft men aan een Heiland, die in

t graf is neer
gelegd?
Onze Heiland is verrezen, heeft Hij 't niet vooruit gezegd?
Neen, de Heer van dood en leven, is niet in het graf gebleven,
Is niet in het graf gebleven, Hij is vraarlijk opgestaan!
Is niet in het graf gebleven, Hij is waarlijk opgestaan!
i

Als ik _he_el eerbiedig sta.
Als ik heel eerbiedi g sta, bij h et kruis van Golgotha,
Zeg ik zachtjes Trouvle -Ieer, zie o p mij in liefde neer.
Want ik weet wel dat U mij, maakt van al mijn zonden vrij,
Bn een 101aats geeft in Uw lmis, ook voor mij stierf U aan
,t kruis.
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En nu kniel ik voor U neer, en ik dank U lieve Heer
Voor wa t TI aan 't kruishout leed, maakt, dat ik het nooit
vergeet!

Uit de hemel teder.
Uit de hemel teder, ziet de Re re God~
Op de kind' ren neder, en -iJestuul~t hun lot.
Hij hoort hunne bede, trouw bij dag en nacht,
IIoudt bij ellee schrede, over hen de wacht.

Zev~~

kleine eendjes...

Zeven kleine eendjes, liepen op hun teentjes,
langs de g rote waterplas, k eurig netjes in de pas
~i - ei - ei - zeven op een rij.
Onder luid gesnater, wi p ten ZlJ 1n het water,
Toen ik bij de vijver bmm y met een dikke boterham ,
Snap - snap - snap - wat een fijne hap.

-~ .........-::

Jen verkeersliedje
____

~4

Rood zijn de kersen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

_______

...

__________

-----.

----

_

~:' ood

zijn de kersen, rood zijn je wangen, rood is het
lichtje in de straat.
Zie je ele au to; s ne tj es vrac~1ten, zie j e dat niemand verder
gaat?
Zo is het goed~ zo is het goed rood wil zeggen dat je
wachten moet.
j

7

Groen zij n de bomen, groen zijn de kikkers, groen is het
lichtje in de straat.
Zie je dat auto's nu gaan rijde n , zie je dat ieder verder
gaat?
Zo is het goed, zo is het goed, groen wil zeggen dat je
rijden moet •

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
De paasvakantie "bre ekt weer spoedig aan, en wij zouden het
fijn vinden als de p o~pewas, kleedjes, verfsc horten e.d. weer
een wasbeurt je krijgen.
Welke moeders willen er weer voor zorgen? ilt t Uw kleuter
dan even eer. briefje meegeven?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Tot de volgende keer
Juffr. l1 onner.
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Jan v. Oorschot
Wim \Tilschut
Jeanette v.

13 maart.
- 16 maart.

es

Heleentje v.d. Meulen - 2Z maart.

De Heer is waarlijk opgestaan.
Opgestaan is Hij.
't Was de eerste dag der week.
8

Toen de nacht voor it zonlicht week.
refr. De LIeer is \marlijk opgestaan
O~gestaan is Hij.
Vrouvlen gingen a.;.) die dag
j\Taar het graf \laar Jezus lag.
refr.
Zie de steen is er niet meer
Vaar toch vinden wij de Heer?
refr.
Boodsc ha pt dan aan~lkvoortaan
dat de Heer is op gestaan .
refr.

Voor h et hm·relijk van )rinses Be a trix e n pri n s Cla us leer den
we ~

Vla géjen vrapp i ren, 't is nu feest 7 i t is nu feest
Vlaggen wappixen, it is Orangefeest.
Neem je vriendje bij de hand.
Feest is het in Nederland.
Vlaggen wapp 'ren it is Orangefeest.
Vl a ggen wapp i ren voor de bruid, voor de bruid.
Vlaggen wapp'ren voor d' Orangebruid.
We et je wie dat bruidje is
Onze lieve Beatrixl
Vlaggen '!trapp i ren voor d' Orangebruid.
Met ~et bruidspaar, Claus en Trix, Claus en Trix.
Met het bruids paar Claus en Beatrix.
Villen wij nu vrolijk zijn.
Hiep h oera l r oe pt groot en klein.
V001~ het 'oruidspaar, Claus en Beatrix.
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